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EBITDA za IV kwartał wykonana
Informujemy, że EBITDA za 10 pierwszych miesięcy 2021

roku została wykonana. To dobra informacja ponieważ z
tego tytułu (patrz Porozumienie w zakresie wzrostu płac w
roku 2021 § II C pkt.2  ust.3) pracownikom zostanie wypła-
cona specjalna nagroda w wysokości 100 złotych. Dodat-
kowo Porozumienie w § II C pkt.3 ust.3 stanowi, że w przy-
padku osiągnięcia lepszego niż przewidywany wynik EBIT-
DA następuje zwiększenie kwot nagród o procentową wiel-
kość przekroczenia dodatniego, nie więcej niż 20%. Jak
wykazała analiza wyników za 10 miesięcy br. zwiększenie
nagrody będzie w maksymalnej wysokości. Istotną infor-
macją jest fakt, że 20 procentowe zwiększenie nagrody za
10 miesięcy liczone jest od kwoty bazowej 350 złotych i
wynosi 70 złotych na pracownika. Reasumując, w miesią-
cu grudniu każdy pracownik otrzyma za wykonanie EBIT-
DA kwotę 170 oraz dodatkowo 250 złotych nagrody za
wkład pracy w 2020 roku, co jest ujęte w wynegocjowa-
nym Porozumieniu płacowym na ten rok.

Całkowita kwota wynosi 420 złotych.

Program uroczystości:
16.15 - zbiórka pocztów sztandarowych
16.30 - rozpoczęcie mszy świętej
Po zakończeniu mszy św. przemarsz pod Krzyż Katyński.
Tego samego dnia o godz. 12.00 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów
pod pomnikiem Solidarności przy pl. Centralnym.

12 grudnia 1981 o godz. 17.25 z Warszawy do krakowskiej Komendy
Wojewódzkiej MO dotarł rozkaz „o rozpoczęciu akcji - operacji zsyn-
chronizowanych” – czyli wprowadzenia stanu wojennego w Małopol-
sce. W jednostkach ZOMO ogłoszono stan pełnej gotowości, sfor-
mowano grupy do zajęcia Zarządu Regionu i Komisji Robotniczej Hut-
ników NSZZ „Solidarność” HiL.

O godz. 20.45 wydano łomy grupom mającym dokonać internowań,
które rozpoczęto o 23.30 razem z blokadą połączeń telefonicznych.
Ogółem 13 grudnia w całym regionie zatrzymano 163 osoby, w Krako-
wie z planowanych 147 ujęto 83, pozostałe przebywały poza miastem,
a do 24 grudnia1981 internowania objęły w Małopolsce 354 osoby.

Rządzący przeciwko narodowi

W proteście przeciwko zbrojnej próbie zdławienia „Soli-
darności” strajki i krótkie protesty rozpoczęły się w około
40 zakładach Regionu. Ich apogeum przypadło na ponie-
działek 14 grudnia. W regionie centrum strajkowym stała
się Huta im. Lenina, gdzie w strajku uczestniczyło 7-8 tys.
osób. Jednocześnie KRH przekształcając się w Komitet
Strajkowy na czele z Mieczysławem Gilem, Stanisławem
Handzlikiem, Edwardem Nowakiem i Władysławem Hard-
kiem przejął obowiązki ZR. Po pacyfikacji hutniczego pro-
testu 16 grudnia strajki w Małopolsce wygasły. W Krako-
wie w 11 przedsiębiorstwach rozbijało je ZOMO.

W styczniu rozpoczęły się procesy uczestników straj-
ków (M. Gil otrzymał 4 lata więzienia, E. Nowak 3,5 roku,
od 4 do 2 lat otrzymali przywódcy protestu w MPK). Od 13
XII 1981 do 30 IV 1982 aresztowano w regionie 303 osób, a
101 skazano. Od lutego 1982 pomoc dla nich i kolejnych
ofiar represji organizował Arcybiskupi Komitet Pomocy
Więźniom i Internowanym. (źródło: IPN)

40 lat temu władze PRL poddały polski naród okrutnej próbie,
wprowadzając na teryterium Polski stan wojenny.

(dokończenie na str. 2)

Zakład Energetyczny
Od dłuższego czasu, czyli od momentu decyzji o zamknię-

ciu zakładu PSK w Krakowie, pracownicy Zakładu Ener-
getycznego w Krakowie obawiają się likwidacji ich stano-
wisk pracy. Ta sytuacja trwa już ponad rok i nikt nie wie jak
długo jeszcze restrukturyzacja potrwa w tym zakładzie.
Należy tu również nadmienić, że obowiązki likwidowanych
komórek są przekazywane innym pracownikom. Natomiast
wynagrodzenie jest mało atrakcyjne, czyli niższe w porów-
naniu do rynku zewnętrznego. Dlatego część pracowni-
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Do 20 grudnia przyjmujemy zapisy  na 5. tom Dziejów Polski
1572-1632 Imperium Rzeczypospolitej prof. Andrzeja Nowaka
w cenie 70 zł/egz. (cena detaliczna to 88,90 zł). Jest też możli-
wość zamówienia poprzednich czterech tomów Dziejów.

Zainteresowanych prosimy o telefon 12 290 18 19 lub wysłanie
e-maila na nbs.krh@poczta.fm

Raport zachorowań na COVID-19 stan na 6.12.2021
W okresie od 30 listopada do 6 grudnia zanotowano 54 nowe

potwierdzone przypadki zachorowania na COVID-19 wśród pra-
cowników AMP i spółek zależnych. Pokonały wirusa 32 osoby.
Aktualnie jest 103 aktywnych przypadków zachorowań, w tym:

1. ArcelorMittal Poland – 91 osób         2. Kolprem – 12 osób
Ponadto 40 osób jest na kwarantannie oficjalnej, a 84 na we-

wnętrznej (zaleconej przez pracodawcę).

Skorzystaj z programu rehabilitacji pocovidowej
Pół roku temu, w związku z zaobserwowaną u niektórych pra-

cowników złą sytuacją zdrowotną po przechorowaniu Covid-19,
zarząd naszej firmy zdecydował o uruchomieniu programu reha-
bilitacji pocovidowej. Do programu, realizowanego przez Funda-
cję Ochrony Zdrowia, zostały przez przełożonych wytypowane
osoby odczuwające przez dłuższy czas po przebytej infekcji ja-
kieś dolegliwości i mające problem z powrotem do zdrowia, pracy
i normalnego funkcjonowania.

Zalecenia co do rehabilitacji zależą od lekarzy specjalistów,
sprawujących opiekę nad pacjentem. Dla jednych może to być
konieczność konsultacji ze lekarzem specjalistą i weryfikacji sta-
nu zdrowia poprzez wykonanie dodatkowych badań, czasem w
odstępie czasowym umożliwiającym zaobserwowanie zmian. Dla
innych będzie to konieczność poprawienia wydolności organi-
zmu poprzez rehabilitację na oddziałach szpitalnych i sanato-
riach lub - w lżejszych przypadkach - w przychodniach rehabi-
litacyjnych.

Do programu zostały przez przełożonych początkowo wytypo-
wane 24 osoby. W trakcie jego trwania, dołączyli  kolejni pracow-
nicy, którzy po ciężkim przechorowaniu Covid, sami zgłosili się
do Fundacji Ochrony Zdrowia. Obecnie to 30 osób z wszystkich
naszych lokalizacji. (...)

Fundacja Ochrony Zdrowia pomaga pracownikom w umówie-
niu terminów konsultacji i badań. Nie ma tutaj żadnej reguły co
do specjalizacji, gdyż infekcja staje się czasem katalizatorem pew-
nych problemów zdrowotnych. Najczęściej są to wizyty u pul-
monologa i kardiologa, czasem nefrologa. Z rozmów z lekarzami
wynika jedno, że nie należy bagatelizować żadnych objawów,
których pacjenci nie obserwowali u siebie wcześniej. Dostęp do
specjalistów jest utrudniony z uwagi na obecną sytuację, ale ca-
łkowite usunięcie skutków choroby wymaga czasu, determinacji i
chęci pracowników, których choroba dotknęła szczególnie.

Program rehabilitacji pocovidowej trwa. Osoby odczuwające
skutki Covid-19 zachęcamy – w trosce o zdrowie - do kontaktu z
fundacją, pod nr tel. 668 312 447.

Katarzyna Karcz-Mączka - Fundacja Ochrony Zdrowia

ków postanowiła  poszukać pracy gdzie indziej i to z zadowala-
jącym, jak wiem, skutkiem. Ale część załogi jest jeszcze gotowa
pracować w tym zakładzie i wystosowała pismo do dyrektora
Zakładu PED Radosława Dziedzica. Odpowiedzią na to pismo
było spotkanie zorganizowane na wydziale wodnym w Krako-
wie. Jednym ze zgłaszanych przez pracowników wydziału elek-
trycznego problemów są dodatkowe obowiązki, a właściwie
wydłużenie czasu na ich przejęcie, z czym dyrektor się zgodził.
Drugi problem to sprawy zarobków pracowników. W tej kwestii
dyr. Radosław Dziedzic powiedział, że jest wyznaczona odpo-
wiedzialna komórka HR kierowana przez dyr. Stanisława Bóla i
zapewnił  pracowników, że HR o takich sytuacjach jest informo-
wany. Spotkanie było bardzo burzliwe, pracownicy nie ukrywali
swojego oburzenia, więc jedynym racjonalnym rozwiązaniem
będą obecnie trwające rozmowy o podwyżkach, a właściwie
dostosowanie ich do zarobków na rynku pracy i idącej w górę
inflacji. Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym. Paweł Orzeł

Z prasy związkowej
Naruszenia praw pracowniczych
CBOS opublikował komunikat na temat naruszenia praw pra-

cowniczych. W sondażu zrealizowanym w październiku pracow-
nia pytała zarówno o naruszenia praw pracowniczych, jak i pra-
cę w tzw. szarej strefie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, aż 40%
pracowników twierdzi, że w ich miejscach pracy nie ma swobo-
dy zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania.
Odsetek ten wzrósł o 15 punktów względem poprzedniego son-
dażu sprzed dwóch lat i jest najwyższy z dotychczas rejestrowa-
nych (od 2003 roku).

Wśród innych naruszeń praw pracowniczych odnotowano:
przedłużany czas pracy bez wynagrodzenia (8% badanych), 
zmuszanie do pracy w nieprzepisowych warunkach (7% bada-
nych zgłosiło takie naruszenie), składka na ZUS odprowadzana
od części wynagrodzenia lub wcale nieodprowadzana (6% ba-
danych), nieregularne wypłacanie pensji (2%).

W komunikacie zaznaczono, że "do wszystkich rodzajów na-
ruszeń praw pracowniczych, których dotyczyło pytanie – poza
przymuszaniem do pracy w nieprzepisowych warunkach – rza-
dziej dochodzi w zakładach, w których są związki zawodowe”.

Wskazano zarazem, że "należy jednak mieć na uwadze, że może
to wynikać nie tylko z samej obecności związków zawodowych,
ale również ze specyfiki zakładów, w których pracownicy mają
możliwość do związków należeć".

Nawiązując do informacji z ubiegłego tygodnia dotyczącej
negocjacji płacowych na rok 2022 informujemy, że rozmowy
są kontynuowane. Niestety, rozmowy nie posunęły się w zna-
czący sposób, który pozwoliłby na osiągnięcie zbliżonych sta-
nowisk. Dlatego ze szczegółową informacją z przebiegu roz-
mów wstrzymujemy się do osiągnięcia znaczącego postępu w
negocjacjach. Uważamy, że opisywanie spraw mało wnoszą-
cych do meritum negocjacji mija się z celem.

Zapisy na 5. tom Dziejów Polski

Negocjacje płacowe

Sprostowanie
W tekście „Porozumienie płacowe w Cognor SA”, jaki ukazał

się w NBS 47/1647, dokonaliśmy niechcący mylącego skrótu
pojęciowego. Mianowicie zawarte porozumienie płacowe doty-
czy konkretnie tylko jednego zakładu tj. Cognor S.A. Oddział
Ferrostal Łabędy w Krakowie (dawny ZW Profil).

Za powstałe nieporozumienie przepraszamy.


